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Resumo: Os Qualitative Data Analysis Software (QDAS) podem possibilitar aos investigadores uma 
maior flexibilidade e eficiência nos processos de análise de dados de natureza qualitativa. Contudo o 
recurso a estas ferramentas digitais, como é o caso do webQDA, impõe um domínio e conhecimentos 
técnicos/metodológicos, que caso não se verifique pode revelar-se num fator desmotivador para a 
adoção dos QDAS (Pinho, Rodrigues, Souza, & Lopes, 2014). Consciente desses desafios, o webQDA 
apresenta-se como um software que alia a usabilidade à simplicidade de operações (Costa, Neri de 
Sousa, Moreira, & Neri de Souza, 2016), permitindo que, de uma forma mais eficaz, o utilizador possa 
aprender de forma mais célere os vários recursos e funcionalidades do software. O webQDA 
proporciona aos utilizadores a análise de dados não numéricos e não estruturados, como texto, vídeo, 
áudios e imagens, podendo a mesma ser realizada por vários investigadores em trabalho colaborativo 
e suportado em ambiente web. Este workshop pretende ser um contributo à iniciação neste software 
a todos os investigadores que o frequentem, para que adquiram conhecimentos básicos que lhes 
permitam iniciar os seus processos de análise com recurso ao webQDA. Para o efeito teremos uma 
sessão dividida em duas partes: a primeira destinada a uma breve contextualização teórica 
(metodológica) da análise qualitativa com recurso aos QDAS; e uma segunda parte (hands on) de 
componente prática com a realização de um projeto individual. Espera-se que no final deste workshop 
os participantes sejam capazes de realizar algumas operações básicas, tais como: criar projeto; 
importar documentos; criar categorias e subcategorias de análise; atributos; codificar documentos; 
realizar pesquisa de texto e criar matrizes de análise. A aprendizagem destas operações permitirá aos 
participantes terem os alicerces para a operacionalização da análise de dados qualitativos com apoio 
de software dedicado . 

 

Palavras-Chave: webQDA, QDAS, Investigação Qualitativa, Análise de Dados 

Recursos Necessários: sala com vídeo projetor, internet e computadores e registo efetuado 
previamente no webQDA (www.webqda.net). 
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Apoio e Acessibilidade SUPERA. Integra o Centro de Investigação "Didática e Tecnologia na Formação 
de Formadores" (CIDTFF-UA), a Unidade de Investigação em Saúde e a Unidade de Investigação 
Inclusão e Acessibilidade em Ação (ambas do IPLeiria). É autor de várias publicações e comunicações 
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Recursos Educativos Digitais, formação de professores, Saúde, Envelhecimento, Terapia Ocupacional, 
Acessibilidade e Usabilidade. 
 
 
 
 

ESTRUTURA DO WORKSHOP 
 

Objetivos: 
• Introduzir compreensões básicos no sentido de auxiliar os investigadores a lidar com dados 

não numéricos e não estruturados em análise qualitativa; 

• Capacitar os participantes para a utilização básica do software de análise qualitativa webQDA; 

• Desenvolver um projeto modelo que sirva de base de aprendizagem das funções disponíveis 
no webQDA. 

 

1- Exposição Teórica do tema – 30m 
a. Desafios da Investigação Qualitativa 
b. Desafios dos Qualitative Data Analysis Software (QDAS) 
c. Como escolher um QDAS? 
d. Evolução do webQDA 
e. Especificações técnicas 

2- Atividade Prática – 105m 
a. Abrir um projeto no webQDA 
b. Apresentação geral do webQDA 
c. Sistema de Fontes 

i. Importar textos, imagens, vídeos e áudios no webQDA 
d. Sistema de Códigos 

i. Aspetos a Considerar na Criação de Categorias de Análise 
ii. Gestão e Categorização de Dados 

iii. Processo de Codificação 
iv. Criação de Atributos 

1. Codificação Interpretativa 
2. Codificação Descritiva 

e. Questionamento 
i. Pesquisa de Palavras frequentes 
ii. Pesquisa de Texto 

iii. Criação de Matrizes 
3- Perguntas e Questões – 15m 
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